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EDITAL UFMS/CPAR N° 26, DE 07 DE MAIO DE 2018.
 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio do
Câmpus de Paranaíba, considerando o Edital UFMS/CPAR n.º 25, de 4 de maio de 2018, torna
público as seguintes informações e CONVOCA CANDIDATO no processo seletivo para a
concessão de bolsas de extensão a discentes de graduação da UFMS para atuação nas ações de
extensão aprovadas pelo Edital PAEXT/2018, referente ao Edital PROECE/FAPEC nº 22, de
20 de abril de 2018.

 
1. Conforme determinado no item n.º 2 do Edital UFMS/CPAR n.º 25/2018,  a

acadêmica BÁRBARA MELO DO CARMO - RGA n.º 2015.0903.001-8, optou em atuar na
ação de extensão Você na Universidade de Mato Grosso do Sul: visitação e orientação no
Câmpus de Paranaíba, na qual foi classificada em 2º lugar.

 
2. Considerando o disposto no item 1, CONVOCA-SE o 2º colocado na ação de

extensão Curso Básico de Libras: EMANUEL MANHÃES ALMEIDA – RGA n.º
2016.0903.004-4 para atuar como bolsista na referida ação.

 
3. O discente convocado deverá preencher com o coordenador do Projeto o

“Termo de Concessão de Bolsa de Extensão e Plano de Trabalho Simplificado” e o
coordenador da ação deverá anexar no “SEI” e encaminhar para a CEX/PROECE.

 
4. O discente convocado deverá apresentar ao coordenador da ação de extensão

o comprovante de abertura ou de existência de conta corrente em nome do bolsista, onde
constem nome e número do banco, número da agência e número da conta corrente (cópia do
cartão bancário).

 

ANDRÉIA CRISTINA RIBEIRO
Diretora do Câmpus de Paranaíba

 
 

Documento assinado eletronicamente por Andreia Cris�na Ribeiro, Diretor(a), em
07/05/2018, às 09:48, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0476884 e o código CRC C0EAC113.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


07/05/2018 SEI/UFMS - 0476884 - Edital

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=584205&infra_sistema=100000100&infr

CÂMPUS DE PARANAÍBA 
Av. Pedro Pedrossian, 725 - Bairro Universitário 

Fone: (67)3669-0105 

CEP 79500-000 - Paranaíba - MS

Referência: Processo nº 23456.000453/2018-11 SEI nº 0476884


